
Noticias JUNHO-06 

Dia de Portugal e Comunidades 

       O Dia de Portugal de Camões e das Comunidades de 2006 em Yonkers foi celebrado no próprio dia 10 
de Junho. Num dia radiante de sol mas com um ventinho fresco, qual brisa acariciando os nossos corações, 
as celebrações começaram logo pela manhã com provas de atletismo, jogos e futebol no campo do 
Roosevelt HS. Dezenas de crianças com seus pais e familiares aí se juntaram para um convívio desportivo 
revestido de alegria e animação. 

       Seguiu-se um convívio e almoço com inicio  á 1:00 pm nas instalações do PACC. Este almoço, já 
tradicional neste dia e que é oferecido aos membros da nossa comunidade, é recheado com varias 
iguarias alimentares da cozinha portuguesa. 

       Um dos pontos altos do dia e como tem sido tradicional, foi a cerimonia do içar da bandeira 
Portuguesa e o entoar dos hinos nos jardins do City Hall  que se realizou pelas 4:00 pm. Com a presença de 
muitos convidados, respectivas autoridades portuguesas e americanas e a numerosa presença de muitos 
Lusófonos, a cerimónia revestiu-se de um sentimento de celebração a Portugal ao evocar a Taça Mundial 
como exemplo de união entre os portugueses espalhados pelo mundo fora.  

       Luís Custodio foi o Mestre de Cerimonias e mais uma vez fez um trabalho excelente conduzindo a 
cerimónia num ritmo alegre e bem disposto e numa toada leve e harmoniosa. Vários foram os oradores e 
varias as proclamações alusivas ao dia de Portugal entregues à comunidade vindas das diversas autoridades 
representativas da cidade de Yonkers, do condado de Westchester e Estado de New York, incluindo do 
Consulado Geral de Portugal em NY. O presidente do PACC, Fernando Pinho, dirigindo-se aos presentes e 
reinforcou os feitos já alcançados pela comunidade luso-americana e a necessidade de continuarmos a 
contribuir cada vez mais para o bem comum da comunidade onde estamos inseridos e vivemos. A melhor 
maneira de honrar e celebrar Portugal é de honrar e celebrar a América, hoje e todos os dias, disse 
Fernando Pinho.  

       Finda esta cerimónia, seguiu-se o tradicional arraial no Centro Comunitário que juntou algumas 
centenas de pessoas em verdadeiro convívio de alegria com aqueles cheirinhos ao frango assado... bifanas 
na brasa... e a tão desejada sardinha!  

       Parabéns e sinceros agradecimentos a todos aqueles que trabalharam para que a comunidade 
desfrutasse de um dia de Portugal tão maravilhoso. Bem hajam! 

YONKERS PORTUGUESE-AMERICANS SOCCER TEAM 

      As façanhas não param e o sonho continua vivo....e cada vez mais perto!  

       A equipa de futebol sénior do Centro tem a possibilidade de alcançar algo inédito. Em conversa com o 
Presidente da Liga EDSL de NY, Mr. Peter Pinori, este referiu o facto da equipa ter a possibilidade de 
alcançar algo histórico e que talvez seja quase impossível de ser alcançado novamente. O Mr. Pinori refere-
se ao facto de que a nossa equipa de futebol depois de se tornar campeã da Divisão Sul da Liga e ser 
campeã da Taça do Estado de NY ainda tem a disputar mais duas finais: Taça da Liga e Campeão da Liga.  

       Curiosamente estas duas finais poderão ser disputadas contra os nossos vizinhos e amigos do Palisade 
Avenue, a equipa Ucraniana. Na verdade, ao vencermos na meia-final do dia 18 de Junho  por 3-0 o 
Honduras SC da Divisão Norte, a nossa equipa irá defrontar o Ukranian SC na final do campeonato da Liga 
que ditará o Campeão absoluto da EDSL desta temporada. Por outro lado a equipa Ucraniana tem ainda de 



disputar a meia-final da Taça da Liga e caso ganhe será o nosso adversário na Final da Taça da Liga EDSL 
de NY, refira-se que a nossa equipa já tem assegurado o seu lugar na Final. 

       Portanto... vamos sonhar e fazer historia!   

  

ESCOLA JOÃO DE DEUS 

       Numa simples mas significativa cerimónia de graduação, os alunos que terminaram a sua escolaridade 
na Escola Portuguesa do Centro, receberam os seus diplomas e reconhecimento por alcançarem tal feito. 
Com a presença dos Pais, familiares, Directores escolares e da Direcção do PACC a cerimónia foi 
precedida por um completo e delicioso almoço.  

       Os alunos que graduaram do 6º. Grau são os seguintes:  

       A simpática Councilwoman que representa o nosso distrito no City Hall de Yonkers, Patricia McDow, 
esteve presente e entregou certificados alusivos aos graduados. Dirigindo-se aos presentes fez alusão a 
importância da escola ao mesmo tempo que congratulou os alunos, pais, professores e directores. 

       A Direcção Escolar esta de parabéns pelo excelente trabalho realizado durante todo o ano. Parabéns a 
Isabel Carneiro, Rosa Ferreira, Helena Ferreira e Maria de Lourdes de Jesus. A vossa dedicação, 
profissionalismo e compromisso continuara a dar os seus frutos pela vida fora dos graduados. Bem hajam. 

 


